
Nyáry-Terv Kft.

O és R Kft.

A NORK Kft. tevékenysége az építőipar teljes spektrumát lefedi. A hosszú évek 

során rendszerezett kivitelezési tapasztalatok és eredmények alapján 

társaságuk széleskörű és átfogó – generál – szolgáltatást képes nyújtani. 

Referenciáik között lakóépületek, irodaépületek, üzemcsarnokok építése, 

Árbevétel: 493.339 eFt         Létszám: 30

A Nyáry-terv Kft. vállalja Pécsett, illetve Baranya megyében közintézmények, 

többlakásos társasházak, ipari, mezőgazdasági épületek, családi házak és 

egyéb létesítmények tervezését (szakági tervezésekkel kompletten) és 

teljes körű kivitelezését, generál tervezést, generál kivitelezést.

Árbevétel: 214.151 eFt         Létszám: 6

A vállalkozás korszerű technikai felszereléssel, eszközrendszerrel végez magasépítési 

és mélyépítési munkákat Baranya megye és Pécs területén. A vállalkozás fő tevékeny-

sége lakó és nem lakóépületek építése generál kivitelezésben. Referenciáik körében 

megtalálhatók kórházak, egészségügyi létesítmények, sportlétesítmények, nevelési 

Árbevétel: 756.279 eFt         Létszám: 67

Nork Kft. PBGSZ Nkft.

Pécsi Építő és Tatarozó Zrt.

Vörös Bau Kft.

A vállalkozás által üzemeltetett Pécsi Kereskedelmi Központ korszerű technikai 

felszereléssel biztosítja nemzetközi és hazai konferenciák, üzleti találkozók, 

oktatási programok , t réningek megrendezését . Bérelhető i rodák , 

konferenciatermek, tárgyalók, valamint oktatótermek biztosítják a teljes körű 

 

Árbevétel: 141.509 eFt         Létszám: 6

A cég Baranya megye és Pécs jelentős közintézményeinek építését, felújítását, 

rekonstrukcióját végezte. Tevékenységi körébe tartozik a komplex építőipari 

generálkivitelezés, lakó- és nem lakóépületek felújítása, várak, kastélyok, 

műemléki épületek különleges szakértelemmel történő rekonstrukciója.

Árbevétel: 737.585 eFt         Létszám: 66

A cég társas és családi házakon át a középületekig mindent épít, a kivitelezést 

kulcsrakész átadással vállalja. Vállalja az egyes feladatok műszaki vezetését és 

 

Árbevétel: 43.257 eFt         Létszám: 8

Az Építőipari Technológiai Klaszter 
2018. március 21-én alakult a Pécs-Baranyai 
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával, 
tizenöt generálkivitelezésben elismert építőipari 
cég összefogásában. Megalakulásának célja, 
hogy a térségben aktívan résztvevő építőipari 
cégek megmutassák versenyképes, a változó 
piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodó, 
magas színvonalú szolgáltatásaikat.

A klaszterben résztvevő cégek kiváló minősítése, 
a szakmai utánpótlásban és szakmai inno-
vációban vállalt aktív szerepe példamutató. A 
tagok együttes árbevétele meghaladja a 4,8 
milliárd forintot, saját szakembergárdájuk több 
mint 300 fő. A klaszter további célja, hogy a 
beruházni szándékozóknak teljeskörű szol-
gáltatást kínáljon, így a megrendelő nagy 
biztonsággal választhatja ki a számára megfelelő 
méretű, előminősített építőipari céget. A klaszter 
tagjai külön cégenként egyedi árakon is ellátják a 
generálkivitelezéssel kapcsolatos feladatokat, de 
együttesen összefogva, közös szerződés 
keretében együttműködve, akár több milliárdos 
munkát is el tudnak vállalni. Szolgáltatásuk a 
projekt előkészítéstől kezdve, a tervezésen 
keresztül, a teljeskörű generálkivitelezésig terjed.

Kapcsolat:

Molnár Gábor ÉTK elnök: 
projektvezeto@imgepito.hu

Biró Sarolta ÉTK klasztermenedzser: 
info@epitoipariklaszter.hu

www.epitoipariklaszter.hu

felújítása egyaránt szerepel. szolgáltatást.

lebonyolítását, illetve kulcsrakész kivitelezését.

www.nork.hu

www.nyary-terv.hu

www.oesr.hu www.vorosbau.hupont.hu

www.kereskedelmikozpont.hu

intézmények, kormányhivatalok, lakások építése és felújítása. 

Építőipari  Technológiai  Klaszter

http://nork.hu/
http://nork.hu/
http://www.nyary-terv.hu/
http://www.nyary-terv.hu/
http://www.oesr.hu/
http://www.oesr.hu/
http://vorosbau.hupont.hu/1/bemutatkozas
http://vorosbau.hupont.hu/1/bemutatkozas
http://www.kereskedelmikozpont.hu/
http://www.kereskedelmikozpont.hu/


Global Csoport 2012 Kft.

Götz és Társai Kft.

A vállalkozás az építőipari kivitelezés mellett zsalu-, állványanyag és gépek 

bérbeadásával is foglalkozik. Referencialistájukon számos baranyai és régiós 

település szerepel: lakossági és irodaépületek, üzemcsarnokok építését, régi 

Árbevétel: 560.698 eFt         Létszám: 36

A cég komplett épületgépészeti munkák elvégzését vállalja, a kisebb lakások, 

fürdőszobák, felújításától a nagyobb volumenű feladatokig. Folyamatosan 

üzemeltetési és karbantartási, ügyeleti, valamint műszaki ellenőri és felelős 

Árbevétel: 60.401 eFt         Létszám: 1

A vállalkozás az ajánlatadástól a tervezésen és a kivitelezésen át egészen az 

üzembe helyezésig a megbízói rendelkezésére áll. Főtevékenységként 

magasépítészeti kivitelezéssel és szervezéssel, építőipari generálkivitelezéssel, 

Árbevétel: 61,900 eFt         Létszám: 6

GSH-Építő Kft.

HVS-BAU Kft.

IMG Építő Kft.

A cég fő profiljában a tervezés, a mélyépítés, a magasépítés, a műszaki ellenőr-

zés, valamint a pályázatírás egyaránt szerepel,  a tervezési munkafázistól 

Árbevétel: 298.701 eFt         Létszám: 11

A vállalkozás fő profilja a magasépítés, épületek és építmények építése, döntő 

mértékben fővállalkozásként végzett tevékenységgel. Állandó létszámmal 

rendelkeznek, zömében kőművesek és gépkezelők. 3db toronydaru is a 

Árbevétel: 245.464 eFt         Létszám: 19

A cég építőipari generálkivitelezéssel foglalkozik, elsősorban ipari ingatlanok 

építésével, másodsorban lakóépületek teljeskörű kivitelezésével és felújítási 

munkáival. Saját gépparkkal és jól képzett szakmunkásokkal rendelkezik. 

Referenciáik: Wellness Szálló, Pécs Tüskésrét - Vízisípálya, Harman, Cutler, stb.

Árbevétel: 127.304 eFt         Létszám: 21

Kőház Zrt.

MB-Bau Kft.

Melio-Start Kft.

Baranya megye területén ipari, kereskedelmi, egészségügyi, egyházi, műemléki 

épületek generál kivitelezésével foglalkozik, emellett lakóépületek fővállalko-

Árbevétel: 534.556 eFt         Létszám: 25

A cég a Dél-Dunántúli régióban ipari, lakó és nem lakó, alacsony energia igényű 

épületek tervezésével-építésével foglalkozik generálkivitelezésben, igény esetén 

Árbevétel: 455.697 eFt         Létszám: 15

A vállalkozás építőipari generál kivitelezést, mélyépítést végez, emellett 

betongyártással és értékesítéssel foglalkozik. Saját betonkeverő központtal 

rendelkezik, emellett gépi bérmunkák, földmunkák végzését is vállalják. 

Árbevétel: 150.600 eFt         Létszám: 5

BGW Kft.

épületek felújítását egyaránt vállalják.

egészen az átadásig. zásban történő építésével, értékesítésével.

projektvezetéssel. 

gépparkjuk részét képezi.műszaki vezetői feladatokat végeznek.

felújítással foglalkoznak.

www.bgwkft.hu

www.gotzestarsai.hu

www.gshepito.hu

www.imgepito.hu

www.kohaz.hu

www.mb-bau.huwww.hvsbau.hu
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